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সারা বিশ্বে একইবিশ্বে ররাযা ও ঈি 

শরীয়ত কী িশ্বে? 

সম্প্রবত বকছু রোক সারা বিশ্বে একইবিশ্বে ররাযা শুরু ও একই বিশ্বে ঈি উিযাপে বেশ্বয় রিশ িাড়ািাবড় করশ্বছ। আমাশ্বির রিশ্বশর বকছ ু

এোকায় রসৌবিআরিশ্বক মশ্বেে িাবেশ্বয় রসৌবিআরশ্বির সাশ্বে বমবেশ্বয় ররাযা ও ঈি পােেও শুরু কশ্বরশ্বছ। এ িযাপাশ্বর তাশ্বির িক্তিয হশ্বো, 

‘হাোফী মাযহাশ্বিই সারা বিশ্বে এই বিশ্বে ররাযা ও ঈি পােে করশ্বত িো হশ্বয়শ্বছ’। অেচ কুরআে-সুন্নাহ, ইজমা ও হাোফী মাযহাশ্বির 

আশ্বোশ্বক এ কো প্রমাবিত রয, সারা বিশ্বে একবিশ্বে ররাযা ও ঈি শুরু করা শরীয়াশ্বতর চাবহিা েয় । িরং প্রশ্বতযক িূরিততী এোকার রোকজে 

বেশ্বজর এোকার চাাঁি রিখা অেুযায়ী ররাযা ও ঈি শুরু করাই শরীয়াশ্বতর হুকুম। বেশ্বে এ িযাপাশ্বর কুরআে, সুন্নাহ, ইজমা ও বফকশ্বহ হাোফীর 

উদ্ধৃবত তুশ্বে ধরা হশ্বো যাশ্বত বিভ্রাবির বেরসে হয় এিং সতয রপ্রবমরা পে খুাঁশ্বজ পায়।  

এ িযাপাশ্বর আে করুআশ্বের ভাষ্য:  

فليصمه الشهر منكم شهد فمن  
‘সুতরাং রতামাশ্বির মশ্বধয রয িযবক্তই রমযাে মাস পাশ্বি রস রযে এ সময় অিশযই ররাযা রাশ্বখ।’ (সরূা িাকারা: ১৮৫) 

এ আয়াত দ্বারা িুঝা যাশ্বে, রয অঞ্চশ্বের রোশ্বকরা যখে চাাঁি রিখশ্বি তখে তারা ররাযা শুরু করশ্বি। এখাশ্বে সারা বিশ্বে একই বিশ্বে ররাযা শুরু 

করশ্বত িো হয়বে। 

সূরা িাকারার ১৮৯ েং আয়াশ্বত ইরশাি হশ্বে: االهلة عن يسئلونك  ‘রোশ্বকরা আপোর কাশ্বছ েতুে মাশ্বসর চাাঁিসমূহ সম্পশ্বকত বজজ্ঞাসা কশ্বর...’ 

এই আয়াশ্বতর িযাখযায় আল্লামা ইিশ্বে কাসীর আিুে আবেয়া রেশ্বক িিতো কশ্বরে রয, বতবে িশ্বেে আমার কাশ্বছ সংিাি রপৌাঁশ্বছশ্বছ, সাহািাশ্বয় 

রকরাম েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লামশ্বক বজজ্ঞাসা কশ্বরশ্বছে, রহ আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাম েতুে চাাঁশ্বির রহসয 

কী? তখে এই আয়াত অিতীিত হয়। বতবে িশ্বেে, আল্লাহ তা‘আো ররাযা শুরু করা ও ররাযা খতম করার সময় বেধতারিী বহশ্বসশ্বি েতুে চাাঁি সৃব  

কশ্বরশ্বছে। (তাফসীশ্বর ইিশ্বে কাসীর : ১/৪৮৮) 

এখাশ্বে েক্ষিীয় বিষ্য় হশ্বো এই আয়াশ্বত চাাঁি িুঝাশ্বোর জেয هالل শশ্বের িহুিচে االهلة শে িযিহার করা হশ্বয়শ্বছ। যার অেত েতুে চাাঁিসমূহ। 

এখাশ্বে িহুিচে িযিহার করাই হশ্বয়শ্বছ এ কো িুঝাশ্বোর জেয রয, মাতো িা উিয়স্থশ্বের বভন্নতার বভবিশ্বত ররাযা ফরয হওয়ার বিধাে জারী 

হশ্বি। অেতাৎ বভন্ন বভন্ন রহোে তো েতুে চাাঁশ্বির বভবিশ্বত বভন্নবভন্ন উিয়স্থশ্বের রোকশ্বির উপর ররাযা ফরয হশ্বি। আর কুরআশ্বের রযখাশ্বে 

শশ্বের মশ্বধয িযাপকতা োশ্বক তা শাশ্বে েুযূে তো অিতীশ্বিতর উৎস মূশ্বের মশ্বধয সীমািদ্ধ োশ্বক ো। (বিস্তাবরত জােশ্বত রিখুে মািাশ্বহস ফী উেূবমে 

কুরআে প.ৃ৭৮ শাশ্বয়খ মান্না কািা) 

এ িযাপাশ্বর সনু্নাহর ভাষ্য:  

১. হযরত আিূ হুরাইরা রাবয. রেশ্বক িবিতত বতবে িশ্বেে েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাম িশ্বেশ্বছে, ‘রতামরা চাাঁি রিশ্বখ ররাযা শুরু কর, 

আিার চাাঁি রিশ্বখ ইফতার (ঈদুে বফতর) কশ্বরা, যবি আকাশ রমঘােন্ন োশ্বক তাহশ্বে শািাে মাস বিশবিে পূিত কশ্বরা।’ (সহীহ িখুারী হা.েং১০৯০, 

মসুবেম হা.েং ২৫৬৭) 

এই হািীস দ্বারা শুধু এতটুকু িুশ্বঝ আশ্বস রয, চাাঁি রিশ্বখ ররাযা রাখশ্বত হশ্বি, আিার চাাঁি রিশ্বখই ররাযা ছাড়শ্বত হশ্বি। কাশ্বছর এোকা িা শহর 

রেশ্বক যবি চাাঁি রিখার সংিাি আশ্বস তা গ্রহি করা যাশ্বি বকো? এ িযাপাশ্বর এই হািীশ্বস রকাশ্বো বেশ্বিতশো রেই। বকন্তু অপর এক হািীস দ্বারা 

িুঝা যায় যবি বেকটিততী রকাশ্বো এোকা রেশ্বক চাাঁি রিখার সংিাি আশ্বস তাহশ্বে বেশ্বজরা চাাঁি ো রিখশ্বেও তা গ্রহি করা হশ্বি। 

রযমে, হযরত ইিশ্বে আব্বাস রাবয. রেশ্বক িবিতত, গ্রাশ্বম িসিাসকারী জকেক িযবক্ত েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর বেকট এশ্বস 

িেশ্বেে, আবম গত রাশ্বত রমযাশ্বের েতুে চাাঁি রিশ্বখবছ। েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাম তাশ্বক বজজ্ঞাসা করশ্বেে, তুবম বক সাক্ষযপ্রিাে 

কর রয, আল্লাহ তা‘আো ছাড়া সবতযকার রকাশ্বো ইোহ রেই? রোকবট িেে হযাাঁ। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাম বজজ্ঞাসা করশ্বেে, 

তুবম বক সাক্ষয প্রিাে কর রয, আবম আল্লাহর রাসূে? রোকবট উির বিে হযাাঁ। অতঃপর েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাম রিোে রাবয.শ্বক 

েক্ষয কশ্বর িেশ্বেে, রহ রিোে! তুবম রোকশ্বিরশ্বক জাবেশ্বয় িাও তারা রযে আগামী বিে রেশ্বক ররাযা রাখা শুরু কশ্বর। (আিূ িাঊি হা.েং ৬৯১, 

োসায়ী হা.েং২১১২) 

িবিতত হািীশ্বস আগত িযবক্ত শহশ্বরর িাবহর রেশ্বক এশ্বস চাাঁশ্বির সাক্ষয প্রিাে কশ্বরশ্বছে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাম তা গ্রহিও 

কশ্বরশ্বছে। এর দ্বারা এ কো স্প  িুশ্বঝ আশ্বস রয, বেশ্বজরা চাাঁি ো রিখশ্বেও কাশ্বছর এোকার িা শহশ্বরর কাশ্বরা দ্বারা চাাঁি রিখা প্রামাবিত হশ্বেও 

ররাযা রাখা ফরয হশ্বয় যাশ্বি। বকন্তু িূরিততী এোকার চাাঁি রিখার সংিাি এশ্বে িা রসখাশ্বের আমীর কতৃতক চাাঁি প্রমাবিত হওয়ার িযাপাশ্বর 

ফয়সাোর খির এশ্বে তা গ্রহি করা হশ্বি বকো? রস িযাপাশ্বর অপর একবট হািীশ্বস বেশ্বিতশো পাওয়া যায়। 

‘কুরাইি রহ. রেশ্বক িবিতত, উমু্মে ফযে বিেশ্বত হাশ্বরস তাশ্বক বসবরয়ায় হযরত মুআবিয়া রাবয. এর কাশ্বছ পাঠাশ্বেে (কুরাইি িশ্বেে) আবম 

বসবরয়ায় রপৌাঁছোম এিং প্রশ্বয়াজেীয় কাজ সমাধা করোম। আবম বসবরয়ায় োকা অিস্থায় জুমআর রাশ্বত রমযাশ্বের েতুে চাাঁি রিশ্বখবছ। এরপর 

রমযাশ্বের রশষ্ভাশ্বগ আবম মিীোয় বফশ্বর এোম। আেুল্লাহ ইিশ্বে আব্বাস আমার বেকট বকছু প্রশ্ন করশ্বেে এিং েতুে চাাঁি সম্পশ্বকত আশ্বোচো 
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করশ্বেে। এরপর বতবে িেশ্বেে, রতামরা রকাে বিে েতুে চাাঁি রিশ্বখছ? আবম িেোম জুমআর রাশ্বত চাাঁি রিশ্বখবছ। বতবে আিার প্রশ্ন করশ্বেে, 

তুবম বক বেশ্বজ রিশ্বখছ? আবম িেোম হযাাঁ, আর রোশ্বকরাও রিশ্বখশ্বছ এিং তারা ররাযাও ররশ্বখশ্বছ, মুআবিয়া রাবয.ও ররাযা ররশ্বখশ্বছে। তখে 

ইিশ্বে আব্বাস রাবয. িেশ্বেে, আমরা বকন্তু শবেিার সন্ধ্যায় চাাঁি রিশ্বখবছ এিং রসই বহসাশ্বিই আমরা রশষ্ পযতি ররাযা োকশ্বিা, অেতাৎ চাাঁি ো 

রিখা রগশ্বে বিশ বিে পূিত করি অেিা ২৯ তাবরশ্বখ বেশ্বজরাই চাাঁি রিখি। আবম িেোম, মুআবিয়া রাবয. এর চাাঁি রিখা ও ররাযা রাখা বক 

আপোর জেয যশ্বে  েয়? বতবে িেশ্বেে, ো। রকেো েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাম আমাশ্বিরশ্বক এরূপ করার বেশ্বিতশ বিশ্বয়শ্বছে। 

(সহীহ মুসবেম হা.েং১০৮৭, মসুোশ্বি আহমাি হা.েং২৭৮৯, আিূ িাঊি হা.েং২৩৩২, বতরবমযী হা.েং ৬৯৩) 

এই হািীস রেশ্বক পবরষ্কার িুশ্বঝ আসশ্বছ রয, যবি চাাঁি রিখার স্থাে িূরিততী হয়, তাহশ্বে রসখাশ্বের চাাঁি রিখা অেযশ্বির জেয যশ্বে  হশ্বি ো। 

কারি কুরাইি বিে আিী মুসবেম (মৃত: ৯৮বহ.) একজে তাশ্বিঈ ও বেভতরশ্বযাগয িযবক্ত এিং ইিশ্বে আব্বাস রাবয. এর অবতঘবে  জে। আর 

ইিশ্বে আব্বাস রাবয. এর বেকট রমযাে সম্পশ্বকত এক িযবক্তর সংিািই যশ্বে । বতবে বেশ্বজই এ সম্পশ্বকত হািীস িিতো কশ্বরশ্বছে যা আমরা 

ইবতপূশ্বিত উশ্বল্লখ কশ্বরবছ। আর কুরাইি শুধু বেশ্বজর চাাঁি রিখার সংিাি রিেবে িরং তখেকার আমীরুে মুবমেীে হযরত মুআবিয়া রাবয. এর 

কাশ্বছ চাাঁি রিখা প্রামাবিত ও কাযতকর হওয়ার সংিাি বিশ্বয়শ্বছে। সুতরাং তার সংিাশ্বির বভবিশ্বত ইিশ্বে আব্বাস রাবয. এর কাশ্বছ চাাঁি রিখার 

এই সংিাি গ্রহি করশ্বত রকাশ্বো িাধা বছে ো। এতিসশ্বেও ইিশ্বে আব্বাশ্বস রবয. এর বেকট বসবরয়া িূরিততী এোকা গিয হওয়ায় বতবে রস 

সংিাি গ্রহি করশ্বেে ো িরং িশ্বে বিশ্বেে : وسلم عليه الله صلى الله رسول امرنا هكذا   ‘েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাম আমাশ্বিরশ্বক 

এমেই আশ্বিশ কশ্বরশ্বছে’ 

এ কো রেশ্বক এ বিষ্য়বট স্প  হয় রয, ইিশ্বে আব্বাস রাবয.এর মাযহাি এটাই বছে রয, িূরিততী এোকায় চাাঁি রিখার বভবিশ্বত ররাযা ফরয 

হশ্বি ো। হশ্বত পাশ্বর ইিশ্বে আব্বাস রাবয. েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর িািী ‘চাাঁি রিশ্বখ ররাযা রাশ্বখা ও চাাঁি রিশ্বখ ররাযা ছাশ্বড়া’ 

এর উপর তার মাযহাশ্বির বভবি ররশ্বখশ্বছে। অেিা সরাসবর েিীজী সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়া সাল্লাশ্বমর এমে আশ্বিশ্বশ আবি  হশ্বয় এ কো 

িশ্বেশ্বছে। 

উম্মশ্বতর ইজমা: িূরিততী এোকার চাাঁি রিখা গ্রহিশ্বযাগয ো হওয়ার িযাপাশ্বর ইজমা তো মুসবেম উম্মাহর ঐকযমতয প্রবতবিত হশ্বয়শ্বছ। 

ইমাম আি ূ িকর আে-জাসসাস আহকামেু করুআশ্বে বেশ্বখে: ‘আর এ িযাপাশ্বর সকশ্বেই ঐকযমত রপাষ্ি কশ্বরশ্বছে রয, িূরিততী অঞ্চশ্বের 

প্রশ্বতযক শহশ্বরর জেয তাশ্বির চাাঁি রিখা ধততিয হশ্বি অশ্বেযর রিখার অশ্বপক্ষা করা ছাড়াই।’ (আহকামেু কুরআে:১/৩০৫) 

ইমাম জাসসাস রহ. এখাশ্বে ইজমার কো উশ্বল্লখ কশ্বরশ্বছে রয, িূরিততী অঞ্চশ্বের জেয তাশ্বির বেশ্বজশ্বির চাাঁি রিখা ধততিয। যবিও এর িযাখযায় 

বতবে বভন্ন রক্ষশ্বির কো িশ্বেশ্বছে। বকন্তু মূে বিষ্য়বটর িযাপাশ্বর ইজমার স্বীকাশ্বরাবক্ত বিশ্বয়শ্বছে। 

ইমাম ইিশ্বে আেুে িার রহ. মুআিা মাশ্বেশ্বকর ভাষ্য গ্রন্থ ‘আে ইসবতযকার’-এ বেশ্বখশ্বছে: ‘এ িযাপাশ্বর ঐকযমতয প্রবতবিত হশ্বয়শ্বছ রয, 

িূরিততী শহর রযমে রখারাসাে রেশ্বক রস্পে, এমে রক্ষশ্বি এক স্থাশ্বের চাাঁি রিখা অেয স্থাশ্বের জেয গ্রহিশ্বযাগয হশ্বি ো। তদ্রূপ প্রশ্বতযক 

শহরিাসীর জেয তাশ্বির চাাঁি রিখা ধততিয, তশ্বি িড় শহর হশ্বে িা চাাঁশ্বির উিয়স্থে কাছাকাবছ হশ্বে এমে শহশ্বরর কো বভন্ন। অেতাৎ রস রক্ষশ্বি 

পােতিততী এোকার চাাঁি রিখা ধততিয হশ্বি। (ইসবতযকার:৩/২৮৩) 

ইমাম ইিশ্বে তাইবময়া রহ. ইমাম ইিশ্বে আেুে িাশ্বরর পূশ্বিতাক্ত ইজমার কো উশ্বল্লখ কশ্বর বদ্বমত রপাষ্ি কশ্বরেবে। বতবে বেশ্বখশ্বছে: ‘ ইিশ্বে 

আেুে িার উশ্বল্লখ কশ্বরশ্বছে, এক এোকার চাাঁি রিখা অেয এোকার জেয গ্রহিশ্বযাগয হশ্বি বকো? এই মতাকেকয ঐ সি এোকার রক্ষশ্বি রযসি 

এোকার চাাঁশ্বির উিয়স্থে এক হওয়ার সম্ভািো রশ্বয়শ্বছ। আর রযসি এোকা িূরিততী রযমে রখারাসাে ও রস্পে এসি এোকার রক্ষশ্বি এ 

িযাপাশ্বর রকাশ্বো মতাকেকয রেই রয, এমে িূরিততী এক এোকার চাাঁি রিখা অেয এোকার জেয ধততিয েয়।’ এ কো উশ্বল্লখ করার বকছু পশ্বরই 

বতবে এ িযাপাশ্বর ইমাম আহমাি বিে হাম্বশ্বের মাযহাি িিতো কশ্বর বেশ্বখশ্বছে: ‘িূরিততী অঞ্চশ্বের চাাঁি রিখা ধততিয ো হওয়ার রয ইজমা ইিশ্বে 

আেুে িার িিতো কশ্বরশ্বছে তা ইমাম আহমাি রহ. এর িেীশ্বের রখোফ ো।’ (মাজমআূতেু ফাতাওয়া : ২৫/১০৩, ১৩/৬২) 

হাশ্বফজ ইিশ্বে হাজার রহ. ফাতহুে িারীশ্বত বেশ্বখশ্বছে: ‘ইিশ্বে আেুে িার রহ. িূরিততী এক এোকার চাাঁি রিখা অেয এোকার জেয গ্রহিশ্বযাগয 

হশ্বি ো মশ্বমত ইজমা েকে কশ্বরশ্বছে। বতবে িশ্বেশ্বছে, উোমাশ্বয় উম্মত এ িযাপাশ্বর একমত রপাষ্ি কশ্বরশ্বছে রয, িূরিততী এক এোকার চাাঁি 

রিখা অেয এোকার জেয যশ্বে  েয়।’ (ফাতহুে িারী: ৪/১৫৫) 

ইমাম ইিশ্বে রুশি রিিায়াতুে মুজতাবহি বকতাশ্বি বেশ্বখশ্বছে: ‘এ িযাপাশ্বর ঐকযমত প্রবতবিত হশ্বয়শ্বছ রয, িূর রিশ্বশর রক্ষশ্বি এক স্থাশ্বের চাাঁি 

রিখা অেয স্থাশ্বের জেয ধততিয হশ্বি ো। রযমে: রস্পে ও রহজাজ।’ (শ্বিিায়াতুে মুজতাবহি রেহায়াতুে মুকতাবসি:২/৫০) 

আল্লামা ইউসুফ িানু্নরী মাআশ্বরফুস সুোশ্বে বেশ্বখশ্বছে: ‘শাইখ আেওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. িশ্বেে, ইমাম যায়োয়ীর কোর উপর আমার 

বসদ্ধাি বস্থর বছে। পশ্বর কাওয়াশ্বয়শ্বি ইিশ্বে রুশি বকতাশ্বি এ িযাপাশ্বর ইজমার িিতো রপশ্বয়বছ রয, িূরিততী স্থাে হশ্বে উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা 

ধততিয হশ্বি। আর কতটুকু িূরশ্বক িূর িশ্বে ধরা হশ্বি তা অিস্থার বশকার িযবক্ত বসদ্ধাি বেশ্বি, তার বেবিত  সীমা বেধতাবরত রেই।’ (মাআবরফুস সেুাে: 

৫/৩৪০) 
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তশ্বি এ িযাপাশ্বর গ্রহিশ্বযাগয মত হশ্বো, রয দুই রিশ্বশ িা এোকার চাাঁি রিখার তাবরখ সি সময় একই হয় রস দুই রিশশ্বক বেকটিততী এোকা 

গিয করা হশ্বি। রয সি এোকার মশ্বধয চাাঁি রিখার িযাপাশ্বর সাধারিত একবিে িা তশ্বতাবধক বিশ্বের পােতকয োশ্বক রসসি এোকাশ্বক িূরিততী 

শহর িা এোকা গিয করা হশ্বি। (ফাতহুে মুেবহম: ৩/১১৩, বকতািুে মাজম ূ: ৬/১৮৩) 

আরি বিশ্বের সশ্বিতাচ্চ পযতাশ্বয়র আশ্বেম ে. ওয়াহিা আযুযহায়েী ‘আে বফকহুে ইসোমী ওয়া আবিল্লতুহু’ রত ও ইিশ্বে রুশশ্বির অেুরূপ ইজমা 

েকে কশ্বরশ্বছে। (আে বফকহুে ইসোমী : ৩/১৬৫৮) 

পূশ্বিতর আশ্বোচো রেশ্বক এ কো স্প  হশ্বো রয, িূরিততী অঞ্চশ্বের চাাঁি রিখা অেয অঞ্চশ্বের জেয প্রশ্বযাজয েয়, এ িযাপাশ্বর মুসবেম উম্মাহর 

ঐকযমতয প্রবতবিত হশ্বয়শ্বছ। সুতরাং ইজমার কো যখে িিতো হশ্বয়শ্বছ এিং ইিশ্বে তাইবময়া, ইিশ্বে হাজার ও ইমাম কাশ্মীরীর মত বিিগ্ধ 

উোমাশ্বয় রকরামও ঐ ইজমাশ্বক অস্বীকার কশ্বরেবে িরং ইিশ্বে তাইবময়া রতা বিবভন্ন স্থাশ্বে িারিার এ কো িশ্বেশ্বছে রয, এটা ইিশ্বে আেুে 

িাশ্বরর িিতো করা ইজমার রখোফ ো। সুতরাং িবিতত ইজমাশ্বক অস্বীকার করার রকাশ্বো সুশ্বযাগ রেই। তাছাড়া প্রেম যুশ্বগর ইমামশ্বির রেশ্বক 

িবিতত মতামত হয়শ্বতা একাবধক রশ্বয়শ্বছ অেিা মুজমাে (িযাখযা সাশ্বপক্ষ)। সুতরাং রস মশ্বতর কারশ্বি ইজমার উপর রকাশ্বো প্রভাি পড়শ্বি ো। 

(মাআশ্বরফসু সেুাে:৫/৩৪৩) 

যবিও মাসআোবট মূেত মুজতাবহি ফীহ হওয়ায় পরিততী উোমাশ্বয় রকরাম মতাকেকয ও বভন্নবভন্ন িযাখযা-বিশ্বেষ্ি কশ্বরশ্বছে।  

হাোফী মাযহাি: উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতার সূরশ্বত চাাঁি প্রমাবিত হওয়া ো হওয়ার িযাপাশ্বর আসহাশ্বি মাযহাি অেতাৎ ইমাম আিূ হাবেফা, আিূ 

ইউসুফ ও মুহাম্মাি রহ. রেশ্বক রকাশ্বো মতামত আমরা পাইবে। আর পরিততীশ্বির মশ্বধয দুই ধরশ্বের মতামত পাওয়া যায়। 

ক. ইখবতোশ্বফ মাতাশ্বে গ্রহিশ্বযাগয। অেতাৎ চশ্বের উিয়স্থশ্বের পােতকয ধততিয হশ্বি। সুতরাং এক িূরিততী রিশ্বশর চাাঁি রিখা অেয িূরিততী রিশ্বশর 

জেয গ্রহিশ্বযাগয হশ্বি ো। হযাাঁ, বেকটিততী রিশ হশ্বে এক রিশ্বশর চাাঁি রিখা অেয রিশ্বশর জেয গ্রহিশ্বযাগয হশ্বি। 

খ. ইখবতোশ্বফ মাতাশ্বে গ্রহিশ্বযাগয েয়। অেতাৎ চশ্বের উিস্থশ্বের পােতকয ধততিয েয়। সুতরাং এক অঞ্চশ্বে চাাঁি রিখা রগশ্বে অেয অঞ্চশ্বের জেয 

তা গ্রহিশ্বযাগয হশ্বি। এ মতবটর প্রশ্বয়াগস্থে বেকটিততী এোকা ো িূরিততী এোকা তা অস্প  এিং িযাখযাহীে। 

বদ্বতীয় মশ্বতর আশ্বোচো ও তার িযাখযা পশ্বর উশ্বল্লখ করা হশ্বি, প্রেশ্বম প্রেম মশ্বতর স্বপশ্বক্ষ রযসি হাোফী উোমাশ্বয় রকরাম মতামত িযক্ত 

কশ্বরশ্বছে তাশ্বির োম ও বকতাশ্বির হাওয়াো বেশ্বে উশ্বল্লখ করা হশ্বো:  

১. ইমাম হুসামুদ্দীে শহীি ‘আেফাতাওয়াে কুিরা’ (প.ৃ ১৬)  

২. ফকীহ আিুে ফাতাহ যহীরুদ্দীে আে ওয়ােওয়াশ্বেজী ‘আে ফাতাওয়া আেওয়ােওয়াবেবজয়যাহ (১/২৩৬) রত,  

৩. আল্লামা কাসােী ‘িািাশ্বয়উস সাোশ্বয়’ (২/৫৭৯) 

৪. আল্লামা আইেী ‘শরহুে আইবে আো কােবযদ্দাকাশ্বয়ক’ (১/১৩৮)  

৫. ইমাম মুহাম্মাি বিে আেরু রশীি বকরমােী ‘জাওয়াশ্বহরুে ফাতাওয়া’ (১/৩২ : ৩৩) 

৬. রমাল্লা আেী কারী ‘ফাতহু িাবিে ইোয়া’ (১/৫৬৫)  

৭. ফকীহ্ আেরু রহমাে ইিশ্বে মুহাম্মাি শায়খী যািা ‘মাজমাউে আেহুর’ (১/৩৫৩)  

৮. ইমাম আেুে হাই োখোিী ‘মাজমূআতুে ফাতাওয়া’-এর রুয়াতুে রহোে অধযায় (উিূত ১/৩৪৪)  

৯. ফকীহ আেী ইিশ্বে উসমাে ‘আে ফাতাওয়াস বসরাবজয়যাহ’ (৩১প)ৃ  

১০. ইমাম ফখরুদ্দীে যাইোয়ী ‘তািয়ীেুে হাকাশ্বয়ক’ (২/১৬৪)  

১১. আল্লামা শাবব্বর আহমাি উসমােী ‘ফাতহুে মুেবহম’ (৩/১১৩)  

১২. মুফতী শফী রহ.  ‘জাওয়াশ্বহরুে বফকহ’ (৩/৪৩৯) 

১৩. আল্লামা মুবসেী ‘আে ইখবতয়ার’ বকতাশ্বি ‘ফাতাওয়া হুসাবময়া’ রেশ্বক উক্ত মত িিতো কশ্বরশ্বছে। এিং তার বেশ্বজর রুজহােও রসবিশ্বক 

হওয়া িুশ্বঝ আশ্বস। 

১৪. মক্কা-মিীোর উোমাশ্বয় রকরাশ্বমর ফাতাওয়াও অেুরূপ। (ফাতাওয়া উোমাউে িাোবিে হারাম প.ৃ৮৮৭) 

১৫. ‘মাজাবেশ্বস তাহকীকাশ্বত শরইয়যাহ েিওয়াতুে উোমা’-এর বসদ্ধািও এরূপ। (োফাবয়সুে বফকহ:৩/১৪১) 

আল্লামা ইিেুে হুমাম পূশ্বিত উশ্বল্লবখত কুরাইি রহ. রেশ্বক িবিতত হািীসবট উশ্বল্লখ করার পর িশ্বেে: ‘এশ্বত রকাশ্বো সশ্বেহ রেই রয, এ হািীশ্বসর 

অেুসরি অবধকতর রেয়, কারি িূরিততী অঞ্চশ্বের চাাঁি রিখা গ্রহিশ্বযাগয বকো এ িযাপাশ্বর এ হািীসবট সুস্প  িিতো। তাছাড়া এ সম্ভািো 

রশ্বয়শ্বছ রয, প্রশ্বতযক অঞ্চশ্বের রোকশ্বিরশ্বক তাশ্বির বেশ্বজশ্বির চাাঁি রিখা সাশ্বপশ্বক্ষ ররাযা রাখার আশ্বিশ করা হশ্বয়শ্বছ। (ফাতহুে কিীর: ২/৩১৯) 

আল্লামা কাসােী রহ. বেশ্বখশ্বছে: (এক শহরিাসী চাাঁি রিশ্বখ বিশ ররাযা পুরা করার সূরশ্বত অপর শরহিাসী উেবিশ ররাযা রাখশ্বে একবট ররাযা 

কাযা করশ্বি।) ‘এটা রস রক্ষশ্বি যখে দুই শহর কাছাকাবছ হয়, উিয়স্থশ্বের পােতকয ো হয়। আর যবি অপর শহর িূশ্বর হয়, তাহশ্বে এক 

শহরিাসীর জেয অেয শহশ্বরর হুকুম আিশযক হশ্বি ো। কারি শহর িা অঞ্চশ্বের মাশ্বঝ অশ্বেক িূর্ব  হশ্বে উিয়স্থেও বভন্ন বভন্ন হশ্বয় যায়। 

সুতরাং এমে রক্ষশ্বি প্রশ্বতযক শহরিাসীর জেয তাশ্বির উিয়স্থেই ধততিয হশ্বি অেযশ্বিরটা েয়। (িািাশ্বয়উস সাোশ্বয়: ২/৫৭৯) 
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আল্লামা ফখরুদ্দীে যায়োয়ী বেশ্বখশ্বছে: ‘িেীে প্রমাশ্বির বিচাশ্বর সিতাবধক সামঞ্জসযপূিত মত হশ্বো উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা ধততিয হওয়া। কারি 

প্রশ্বতযক এোকািাসী তাশ্বির অিস্থা বহসাশ্বি সশ্বম্বাবধত িা িাবয়্ব  প্রাপ্ত।’ (তািয়ীেেু হাকাশ্বয়ক: ২/১৬৪) 

রমাল্লা আেী কারী রহ.  বেশ্বখশ্বছে: ‘ িেীে প্রমাশ্বির বিচাশ্বর সিতাবধক সামঞ্জসযপূিত মত হশ্বো উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা ধততিয হওয়া।’ (ফাতাহু িাবিে 

ইোয়াহ: ১/৫৬৭) 

‘ফাতাওয়া উোমাশ্বয় িাোশ্বি হারাম’ গ্রশ্বন্থ উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা গ্রহি করা হশ্বি মতবট উশ্বল্লখ করার পর িো হশ্বয়শ্বছ: ‘আর এই মতবটই শে ও 

সবঠক গশ্বিষ্িার বিচাশ্বর শবক্তশােী’ (ফাতাওয়া উোমাশ্বয় িাোশ্বি হারাম প.ৃ৮৮৯) 

আিুে ফাতাহ ওয়াে ওয়াশ্বেজী বেশ্বখশ্বছে : ‘দুই রিশ্বশর উিয়স্থে যবি বভন্ন হয়, তাহশ্বে এক রিশ্বশর হুকুম অেয রিশ্বশর জেয আিশযক হশ্বি 

ো।’ (আে ফাতাওয়াে ওয়ােওয়াশ্বেবজয়াহ : ১/৩২৬) 

বদ্বতীয় মশ্বতর বিচার বিশ্বেষ্ি : রযসি হাোফী উোমাশ্বয় রকরাম বদ্বতীয় মত উশ্বল্লখ কশ্বরশ্বছে তাশ্বির োম ও বকতাশ্বির োম:  

১. সাশ্বহশ্বি খুোসাতুে ফাতাওয়া ‘খুোসাতুে ফাতাওয়া’ (১/২৪৯) 

২. আল্লামা কাযী খাে ‘ফাতাওয়া কাযীখাে’ (১/১৯৮) 

৩. ফকীহ আেম উিেুে আো ‘তাতারখাবেয়া’ (৩/৩৬৫) 

৪. ইিশ্বে েুজাইম ‘িাহরুর রাশ্বয়ক’ (২/৪৭১) 

৫. আল্লামা িাযযাযী ‘ফাতাওয়া িাযযাবয়া’ (১/৮৬) 

৬. উমর ইিশ্বে ইিরাহীম ‘োহরুে ফাশ্বয়ক’ (২/১৪) 

৭. সাশ্বহশ্বি ফাতাওয়া বহবেয়া ‘ফাতাওয়া বহবেয়া’ (১/১৯৮) 

৮. আল্লামা শামী ‘ফাতাওয়াশ্বয় শামী’ (২/৩৯৩) 

৯. আশরাফ আেী োেভী রহ.  ‘ইমিাদুে ফাতাওয়া’ (২/১০৭)  

১০. এিং ফাতাওয়াশ্বয় িারুে উেূম সহ আশ্বরা বিবভন্ন বকতাশ্বি এ কো িো হশ্বয়শ্বছ রয, উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা ধততিয ো, এটাই জাশ্বহরুর 

ররওয়ায়াহ। সুতরাং এক অঞ্চশ্বে চাাঁি রিখা রগশ্বে অেয অঞ্চশ্বেও চাাঁি রিখা প্রমাবিত হশ্বি। বেকটিততী অঞ্চে ও িূরিততী অঞ্চশ্বের মশ্বধয রকাশ্বো 

পােতকয রেই। 

উশ্বল্লখয রয, এ িযাপারবট কাশ্বরা কাশ্বছ অস্প  োকার কো েয় রয, ‘উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা সশ্বেও এক স্থাশ্বের চাাঁি রিখা অেয স্থাশ্বের জেয 

গ্রহিশ্বযাগয হশ্বি বকো’ এ বিষ্য়বট মুজতাবহি ফীহ এিং মুখতাোফ ফীহ ও িশ্বট। ‘ফাতাওয়া আে োজোতুত িাবয়মায়’ আেুে আজীজ বিে 

আেুল্লাহ বিে িায, আেরুরাযযাক আফীফী এিং আেুল্লাহ বিে মুবে স্বাক্ষবরত ফাতাওয়াশ্বত আশ্বছ: ‘উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা সশ্বেও এক স্থাশ্বের 

চাাঁি রিখা অেয স্থাশ্বের জেয ধততিয ো হওয়ার মাসআোবট মাসাশ্বয়শ্বে োজবরয়যাহ, এশ্বত ইজবতহাশ্বির সুশ্বযাগ রশ্বয়শ্বছ। আর এ মাসআোর 

রক্ষশ্বি মশ্বতর বভন্নতা হশ্বয়শ্বছ তাশ্বির যাশ্বির ইেম ও দ্বীশ্বের রক্ষশ্বি আোিা মযতািা রশ্বয়শ্বছ। আর এটা ঐ সকে মাসাশ্বয়শ্বের একবট যাশ্বত 

ইজবতহাি সবঠক হশ্বে োিে সাওয়াি, আর ভুে হশ্বে অশ্বধতক সাওয়াি।’ (প্রাগুক্ত : ১০/১০২) 

সুতরাং এ রক্ষশ্বি মুজতাবহি ইজবতহাশ্বির রযমে সুশ্বযাগ রশ্বয়শ্বছ রতমবে পরিততী ফকীহশ্বির জেয শতত সাশ্বপশ্বক্ষ রকাশ্বো একবট মত গ্রহি করার 

অিকাশ রশ্বয়শ্বছ। আর মূেত এ মাসআোবট তারজীহ িা অগ্রাবধকাশ্বরর বভবিশ্বত আমে করার মত একবট মাসআো। সুতরাং রকাশ্বো ‘আসহাশ্বি 

তারজীহ’ রযশ্বকাশ্বো মতশ্বক িেীশ্বের বভবিশ্বত তারজীহ অেতাৎ প্রাধােয বিশ্বত পাশ্বরে। 

রশশ্বষ্াক্ত উোমাশ্বয় আহোশ্বফর ইিারাশ্বতর িিতো রেশ্বক এ কো প্রবতয়মাি হয় রয, তারা উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা সশ্বেও এক স্থাশ্বের চাাঁি রিখা 

অেয স্থাশ্বের জেয গ্রহিশ্বযাগয হওয়াশ্বক অগ্রাবধকার বিশ্বয়শ্বছে এিং এমতবটশ্বক তারা জাশ্বহরুে মাযহাি িশ্বে িাবি কশ্বরশ্বছে, আর জাশ্বহরুে 

মাযহাি হওয়ার কারশ্বিই এই মতবটশ্বক তারা অেয মতবটর উপর অগ্রাবধকার বিশ্বয়শ্বছে। এখে রিখার বিষ্য় হশ্বো এই মতবট আসশ্বেই 

জাশ্বহরুে মাযহাি িা জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহ বকো? 

জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহ িা জাশ্বহরুে মাযহাশ্বির আশ্বোচোঃ  

শাইখুে ইসোম আল্লামা তাকী উসমােী িা.িা. বেশ্বখশ্বছে : ‘জাশ্বহরুর ররওয়ায়হ িো হয় ঐ সকে মাসাশ্বয়েশ্বক রযগুশ্বো ইমাম মুহাম্মাি রহ. 

এর বকতাি মািসূত, বযয়ািাত, জাশ্বমশ্বয় সগীর, বসয়াশ্বর সগীর, জাশ্বমশ্বয় কািীর, ও বসয়াশ্বর কািীশ্বর পাওয়া যায়। (উসূেুে ইফতা:১১৩, উকূদু 

রসবমে মফুতী:৭৩) 

ইখশ্বতোফুে মাতাশ্বে মু‘তািার ো। অেতাৎ উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা সশ্বেও এক স্থাশ্বের চাাঁি রিখা অেয স্থাশ্বের জেয ধততিয হশ্বি, এমে রকাশ্বো 

ফায়সাো আমরা জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহশ্বত পাইবে (জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহ এর প্রায় সি বকতািই খুাঁশ্বজ রিখা হশ্বয়শ্বছ)। ইমাম সারাখসী রহ. এর 

‘আে মািসূত’ যা জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহ’ এর মাসআো-মাসাশ্বয়শ্বের সংবক্ষপ্ত সংকেে এিং ‘কাফী’র িযাখযা গ্রন্থ রসখাশ্বেও এরূপ রকাশ্বো কো 

পাওয়া যায়বে। এমেবক োবিরুর ররওয়ায়াশ্বতও এমে কো স্প ভাশ্বি পাওয়া যায়বে। 
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সুতরাং হাোফীশ্বির রকাশ্বো গ্রশ্বন্থ ‘ইখবতোশ্বফ মাতাশ্বে মু‘তািার ো’ এটাশ্বক জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহ িো এিং এ শুধু এ কারশ্বি এই মতশ্বক 

তারজীহ রিওয়ার িযাপাশ্বর েতুে কশ্বর রভশ্বি রিখা উবচত। অশ্বেক সময় এমে হয় রয, রকাশ্বো একবট মাসআো কাশ্বরা বিশ্বক বেসিত করা হয়, 

পরিততীরাও তার অেুসরি কশ্বর বেশ্বজর বকতাশ্বি তা উশ্বল্লখ কশ্বর রিয়। বকন্তু আসে বকতাি পুেরায় বেরীক্ষি করশ্বে তা রযভাশ্বি উশ্বল্লখ করা 

হশ্বয়শ্বছ রসভাশ্বি পাওয়া যায় ো। আল্লামা ইিশ্বে আশ্বিিীে শামী রহ.  শরহু উকূবি রসবমে মুফতীশ্বত এ বিষ্শ্বয় অশ্বেকগুশ্বো িৃ াি রপশ 

কশ্বরশ্বছে। (শরহু উকূবি রসবমে মফুতী পৃ.৫৮) 

এই মাসআোবটর উৎস: 

োবিরুর ররওয়ায়াহশ্বত একবট মাসআো পাওয়া যায় যার রেশ্বক চাাঁশ্বির মাসআোবট মুসতান্বাত িা রির হশ্বত পাশ্বর। আহকামুে কুরআেসহ 

কশ্বয়কবট বকতাশ্বি তার িিতো রশ্বয়শ্বছ। 

ইমাম জাসসাস রহ.  িশ্বেে: ‘বিশর বিে ওয়ােীি আিূ ইউসুফ রহ. রেশ্বক এিং বহশাম মুহাম্মাি রাহ., রেশ্বক আমাশ্বির আসহািশ্বির কাশ্বরা 

মশ্বতাবিশ্বরাধ ছাড়াই উশ্বল্লখ কশ্বরশ্বছে রয, যখে রকাশ্বো শরহিাসী চাাঁি রিশ্বখ উেবিশ বিে ররাযা রাশ্বখ, আর ঐ শহশ্বর রকাশ্বো অসুস্থ িযবক্ত ররাযা 

রাখশ্বো ো, তার হুকুম হশ্বো সুস্থ হওয়ার পর রস উেবিশবট ররাযাই কাযা করশ্বি। আর যবি রকাশ্বো অঞ্চশ্বের রোক চাাঁি রিশ্বখ বিশবট ররাযা 

রাশ্বখ আর অপর অঞ্চশ্বের রোশ্বকরা চাাঁি রিশ্বখ উেবিশবট ররাযা রাশ্বখ তাহশ্বে পূশ্বিতাক্ত মাসআো রেশ্বক িুশ্বঝ আশ্বস রয, যারা উেবিশবট ররাযা 

ররশ্বখশ্বছ তাশ্বির জেয একবট ররাযা কাযা করা জরুরী। আর ঐ শহশ্বরর অসুস্থ িযবক্তর জেয বিশবট ররাযা কাযা করশ্বত হশ্বি। (আহকামেু কুরআে 

বেে জাসসাস : ১/৩০৩) 

ইমাম জাসসাস আিূ ইউসুফ ও মুহাম্মাি রহ. রেশ্বক রয দুইবট মাসআো িিতো কশ্বরশ্বছে সম্ভিত তার বদ্বতীয়বট রেশ্বক ইখশ্বতোশ্বফ মাতাশ্বের 

মাসআোবট ছাশ্বিত করা হশ্বয়শ্বছ। অেতাৎ এক শহরিাসী উেবিশ বিে ররাযা রাখে আর অপর শহরিাসী চাাঁি রিশ্বখ বিশ বিে ররাযা রাখে, 

তাহশ্বে রয শহরিাসী উেবিশ বিে ররাযা ররশ্বখশ্বছ, তাশ্বির িযাপাশ্বর িো হশ্বয়শ্বছ রয, তারা একবট ররাযা কাযা করশ্বি। সুতরাং এর দ্বারা িুঝা যায় 

রয, রয শহরিাসী উেবিশ বিে ররাযা ররশ্বখশ্বছ তাশ্বির উপর ঐ শহরিাসী যারা চাাঁি রিশ্বখ বিশ বিে ররাযা ররশ্বখশ্বছ তাশ্বির চাাঁি রিখার কারশ্বিই 

একবট ররাযা কাযা করশ্বত হশ্বি। অতএি, এর দ্বারা িুঝা রগে অপর শহরিাসীর চাাঁি রিখা ধততিয। ফশ্বে ইখবতোশ্বফ মাতাশ্বে মু‘তািার েয় 

সািযস্ত হশ্বো অেতাৎ উিয়স্থশ্বের পােতকয গ্রহিশ্বযাগয েয়। 

এখাশ্বে কশ্বয়কবট বিষ্য় েক্ষিীয়:  

১. বদ্বতীয় মাসআোর িযাপাশ্বর ইমাম জাসসাস িশ্বেশ্বছে: ‘পূশ্বিতাক্ত মাসআো রেশ্বক িুঝা যায় রয যারা উেবিশবট ররাযা ররশ্বখশ্বছ তারা একবট 

ররাযা কাযা করশ্বি।’ এর দ্বারা িুঝা রগে বদ্বতীয় মাসআোবট প্রেম মাসআো রেশ্বক ইবস্তম্বাত িা রির করা হশ্বয়শ্বছ, এবট মােসূস আোইবহ 

রকাশ্বো মাসআো ো। 

২. িবিতত মাসআোয় দুই শহশ্বরর উিয়স্থে বভন্ন বভন্ন োবক এক, এ িযাপাশ্বর রকাশ্বো বকছুই উশ্বল্লখ োই। তাই এ মাসআো রেশ্বক ইখবতোশ্বফ 

মাতাশ্বে মু‘তািার ো, এ কো প্রমাি করা অসম্ভি। 

৩. তাছাড়া এ মাসআোবট ‘মুহীশ্বত িুরহােী’ এিং ‘তাতারখাবেয়াশ্বত’ ‘মুেতাকা’-এর উদ্ধৃবতশ্বত িিতো করা হশ্বয়শ্বছ। আর মুোতাকার িযাপাশ্বর 

কাশফুযযেূুর এর রেখক বেশ্বখশ্বছে: ‘আে মুেতাকা ফী ফুরূইে হাোবফয়যাহ হাশ্বকম শহীি রহ. এর রেখা। এশ্বত মাযহাশ্বির োওয়াবিরুর 

ররওয়ায়হ সবন্নশ্বিবশত হশ্বয়শ্বছ।’ (কাশফুয যুেূে:১৮৫১) 

অতএি, রয িিতোর মশ্বধয মাতাশ্বে িা উিয়স্থশ্বের বভন্নতা সশ্বেও চাাঁি প্রমাবিত হওয়ার রকাশ্বো আশ্বোচোই রেই এিং রযটা োবিরুর ররওয়ায়াহ 

সবন্নশ্বিবশত গ্রন্থ রেশ্বক সংগৃহীত রসটাশ্বক জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহ িো বক কশ্বর বিধ হশ্বত পাশ্বর? 

তাই আমরা িেশ্বত পাবর রয, ইখশ্বতোশ্বফ মাতাশ্বে মু‘তািার ো, এই মাসআোবটশ্বক জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহ িাবি কশ্বর, জাশ্বহরুর ররওয়ায়াহ 

হওয়ার কারশ্বিই তারজীহ িা প্রাধােয রিওয়া হশ্বে, অেচ আমাশ্বির আশ্বোচো দ্বারা এ কো প্রমাবিত হশ্বো রয, এই মতবটশ্বক জাশ্বহরুর 

ররওয়ায়াহ িাবি করার রকাশ্বো কারি রেই। সুতরাং এ রক্ষশ্বি আসহাশ্বি মাযহাশ্বির মশ্বতর িযাপাশ্বর আমরা তাই িেশ্বত চাই যা ইউসুফ িানু্নরী 

রহ. িশ্বেশ্বছে। বতবে িশ্বেে: ‘প্রকাশ োশ্বক রয, মাযহাশ্বির উোমাশ্বির রেশ্বক শুধু এতটুকু িিতো পাওয়া যায় রয, উিয়স্থশ্বের বিবভন্নতা ধততিয 

ো। কাশ্বছর এোকার িা িূশ্বরর এোকার অেিা অেযশ্বকাশ্বো িযাখযা বিশ্বেষ্ি ছাড়া তাশ্বির রেশ্বক এই এজমােী কো পাওয়া যায়... এ বিশ্বক 

আমরা যখে জােশ্বত পারোম রয, িূরিততী এোকার রক্ষশ্বি উিয়স্থশ্বের পােতকয ধততিয হওয়ার িযাপাশ্বর উম্মশ্বতর ঐকযমত প্রবতবিত হশ্বয়শ্বছ, 

সুতরাং আইম্মা রকরাশ্বমর মুতোক (িযাখযা ছাড়া) কোশ্বক, বেকটিততী অঞ্চশ্বের রক্ষশ্বি উিয়স্থশ্বের পােতকয ধততিয ো, এরূপ শশ্বততর সাশ্বে 

শততযকু্ত করা আিশযক। আমাশ্বির শাশ্বয়খ আল্লামা কাশ্মীরী এটাই িেশ্বত রচশ্বয়শ্বছে।’ (মাআবরফুস সুোে:৫/৩৪১:৪২) 

এখে আর হাোফীশ্বির দুই প্রকার মশ্বতর রক্ষশ্বি রকাশ্বো সংঘষ্ত োকে ো। শুধু এতটুকু পােতকয োকশ্বো রয, একবট মত বিস্তাবরতভাশ্বি 

আশ্বোবচত হশ্বয়শ্বছ, আশ্বরকবট মত রযবটর আশ্বোচো আমরা রশশ্বষ্ কশ্বরবছ রসবট অস্প ভাশ্বি আশ্বোবচত হশ্বয়শ্বছ। বকন্তু বদ্বতীয় মতবটর িযাখযা 

করার পর প্রেম মতবটর সাশ্বে এর রকাশ্বো সংঘষ্ত িাবক োশ্বক ো। 
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বপ্রয় পাঠক! আশা কবর আমাশ্বির সংবক্ষপ্ত এই আশ্বোচো পড়ার পর আপোর িুঝশ্বত িাকী রেই রয, বেকটিততী এোকার রকাশ্বো এোকায় চাাঁি 

প্রমাবিত হশ্বে তাাঁর পােতিততী এোকায় এই চাাঁি রিখা গ্রহিশ্বযাগয হশ্বত পাশ্বর, তশ্বি িূরিততী এোকার হুকুম বভন্ন। িূরিততী এোকার রক্ষশ্বি এক 

অঞ্চে িা রিশ্বশর চাাঁি রিখা অেয রিশ্বশর জেয যশ্বে  েয়। িরং প্রশ্বতযক িূরিততী এোকা বেশ্বজশ্বির চাাঁি রিখা অেুযায়ী ররাযা ও ঈি পােে 

করশ্বি। উশ্বল্লবখত মাসআোবট বেবিত  রকাশ্বো মাযহাশ্বির একক বসদ্ধাি েয়। িরং মুসবেম উম্মাহর অবধকাংশ উোমাশ্বয় রকরাশ্বমর ঐকযিদ্ধ 

বসদ্ধাি এবটই। সুতরাং এ মাসআোর িযাপাশ্বর আর রকাশ্বো বদ্বধা-দ্বশ্বন্ধ্র অিকাশ োই। রচৌদ্দশত িছর ধশ্বর উম্মশ্বতর আমে রযভাশ্বি চশ্বে 

আসশ্বছ তাই সহীহ এিং িেীে প্রমাি সমবেতত আর ইজমাও এর উপর প্রবতবিত। এই মাসআোর বিশ্বরাবধতা কশ্বর েতুে রকাশ্বো আমে চােু 

করা মুসবেম সমাশ্বজ বিভ্রাবি ছড়াশ্বো ও কুরআে-সুন্নাশ্বহর বিশ্বরাবধতার োমাির। 

সুতরাং আমাশ্বির রিশ্বশর গুবটকশ্বয়ক বিিআতী ও রফতো সৃব কারী োমধারী আশ্বেমশ্বির কো শুশ্বে ও তাশ্বির রেখা পশ্বড় বিভ্রাি হশ্বিে ো। 

তাশ্বির কো অেুযায়ী সাউিী আরশ্বির সাশ্বে বমবেশ্বয় ররাযা ও ঈি পােে করা যাশ্বি ো। আল্লাহ তা‘আো আমাশ্বির সিাইশ্বক সবঠক িুঝ িাে 

করুে এিং রহিায়াশ্বতর উপর কাশ্বয়ম িাশ্বয়ম রাখুে। আমীে। 
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